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Ο ευέλικτος συνδυασμός 2 σε 1

Περιστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUERΠεριστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUER

Οι χρωματικές απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στις αποχρώσεις. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Τηλέφωνα: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Φαξ: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de
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100 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

Ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUER 
μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυ-
ναρμολογηθεί εύκολα και γρήγορα με λίγες 
κινήσεις του χεριού. Ο ισχυρός άξονας τά-
νυσης με το δοκιμασμένο κλειδί περιστρο-
φής HEUER εγγυάται εύκολο και ασφαλή 
χειρισμό. Οι τέσσερις υποδοχές βίδας 
έχουν καθοριστεί για τα μεγέθη μέγγενης 
HEUER 100 και 120.

Περιστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUER
Δύο σε ένα.

Ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας της 
HEUER συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία 
από δύο έξυπνες προσθήκες για τη μέγγενη 
HEUER:

Αφενός την περιστρεφόμενη βάση, με την 
οποία η μέγγενη μπορεί να περιστρέφεται 
ελεύθερα κατά 360° σε ένα επίπεδο. Μέσω 
του ανθεκτικού εξαρτήματος συγκράτησης 
και με ένα μικρό κλειδί περιστροφής, ο πε-
ριστρεφόμενος σφιγκτήρας και η περιστρε-
φόμενη βάση ασφαλίζουν σίγουρα και με 
ασφάλεια στην επιθυμητή θέση, σύμφωνα 
με τη δοκιμασμένη αρχή HEUER.

Αφετέρου το σφιγκτήρα πάγκου της 
HEUER, με τον οποίο η μέγγενη στερεώ-
νεται ευέλικτα και γρήγορα σε κάθε πάγκο 
εργασίας με πάχος επιφάνειας έως 60 

mm, χωρίς να απαιτείται διάτρηση οπών 
και χωρίς να προξενούνται ζημιές. Έτσι 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χώρου στην 
επιφάνεια εργασίας και αποφεύγεται η δα-
πανηρή συναρμολόγηση και αποσυναρ-
μολόγηση ολόκληρης της μέγγενης στον 
πάγκο εργασίας.

Με τον περιστρεφόμενο σφιγκτήρα HEUER 
μπορείτε να επεκτείνετε τη μέγγενη με μόνο 
ένα εξάρτημα, εξίσου με δύο άκρως χρήσιμες 
λειτουργίες για την καθημερινή εφαρμογή.

Τα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά αντι-
στοιχούν στα δύο μεμονωμένα προϊό-
ντα. Όπως και η περιστρεφόμενη βάση 
HEUER, ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας 
HEUER διαθέτει μια κλειστή πλάκα συ-
ναρμολόγησης. Αυτή αποτρέπει τη διείσ-
δυση ρύπων και γρεζιών μέσα στον οδηγό.

Ο τροχός της δοκού έλξης και η πλάκα συ-
ναρμολόγησης αγκιστρώνουν το ένα στο 
άλλο και εγγυώνται με τον τρόπο αυτό ακρι-
βή οδήγηση. Οι επιφάνειες οδήγησης αυτο-
νόητα έχουν υποστεί επεξεργασία προκει-
μένου να διασφαλίζουν ένα χειρισμό με όσο 
το δυνατόν λιγότερη αντίσταση.

Ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUER δι-
ατίθεται για τα μεγέθη μέγγενης 100 και 120.
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* Τα δεδομένα αφορούν μέγκενες HEUER


